Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar
9 fundur 2018 (84. fundur)
EBj/

Fundur haldinn í skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar 21.09.2018 kl. 08:15 í Flugstöð Leifs
Eiríkssonar.
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Skipulagsreglur Keflavíkurflugvallar
Skipulagsfulltrúi kynnti drög að skipulagsreglum fyrir Keflavíkurflugvöll sem
samgönguráðuneytið (áður innanríkisráðuneytið) hafði falið skipulagsnefndinni að láta
vinna. Drögin voru unnin í samvinnu Isavia og verkfræðistofunnar Mannvits.
Skipulagsnefndin samþykkti að senda samgönguráðuneytinu drögin eins og þau liggja
fyrir með tillögu um að þau verði auglýst sem tillaga að skipulagsreglum
Keflavíkurflugvallar í samræmi við ákvæði loftferðalaga nr. 60/1998 þar um.
Skipulagsnefndin telur æskilegt að fá umsögn Samgöngustofu um drögin áður en
tillagan verður auglýst.

2.

Aðalskipulag Keflavíkurflugvallar
Tillaga að breytingu á aðalskipulagi Keflavíkurflugvallar vegna breytinga á
Flugtstöðvarsvæði hefur verið auglýst. Frestur til að gera athugasemdir við
skipulagstillöguna er til 23.10.2018. Fyrirhugað er að halda kynningarfund vegna
tillögunnar í Vörðunni í Sandgerði þann 4. október n.k.
Deiliskipulag Flugstöðvarsvæðisins var auglýst samhliða.
Upplýst var að fjallað hafi verið um skipulagstillögurnar á fundi svæðisskipulagsnefndar
Suðurnesja í síðustu viku.

3.

Val á fulltrúa og varamanni í svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja
Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar samþykkti að Guðmundur Björnsson verði fulltrúi
nefndarinnar í svæðisskipulagsnefnd Suðurnesja og Steinþór Einarsson varamaður hans.

4.

Breytingar á svæðisskipulagi Suðurnesja
Formaður skipulagsnefndarinnar greindi frá fundi svæðisskipulagsnefndar Suðurnesja
þar sem fjallað var um breytingar á svæðisskipulaginu. Þær eru vegna nýs aðalskipulags
Keflavíkurflugvallar og vegna breytinga á vatnsvernd í Reykjanesbæ. Athugasemdir
hafa komið frá Skipulagsstofnun um málsmeðferð og einkaaðila sem velti vöngum yfir
hvort vatnsverndarsvæðið væri ekki óþarflega stórt.
Á fundi svæðisskipulagsnefndarinnar var einnig rætt um heildarendurskoðun
svæðisskipulagsins. Var hún talin æskileg að ýmsu leyti en þó ekki tímabær þar sem
vinna stendur yfir við endurskoðun aðalskipulags sveitarfélaganna.

5.

Stöðuleyfi við Haraldsvöll 16
Isavia með erindi dags. 15.08.2018 sækir um stöðuleyfi fyrir 2 gáma til fjögurra ára við
Haraldsvöll 16 (æfingasvæði slökkviliðs).
Skipulagsnefndin samþykkti stöðuleyfi fyrir gámana til 01.10.2019. Vegna
staðsetningar gámanna til lengri tíma en árs þarf að gera deiliskipulag og lóðarblað fyrir
svæðið.

6.

Næsti fundur
Næsti fundur skipulagsnefndarinnar er fyrirhugaður 9. nóvember 2018 kl. 08:15.

Fleira ekki gert, fundi slitið.

Slóð á sharepoint síðu skipulagsnefndar:
https://verk.isavia.is/skipulagsnefnd/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/Home.aspx

